
 

 

 2021 מרץמדד הקול הישראלי 

 איך אתה מרגיש לגבי מצב השלטון הדמוקרטי בישראל בעתיד הנראה לעין? .1
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.0 8.0 8.3 אופטימי מאוד

 25.6 32.4 31.3 די אופטימי

 25.4 35.3 33.6 די פסימי

 23.0 15.6 16.9 מאוד פסימי

 16.0 8.7 9.9 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 ואיך אתה מרגיש לגבי מצב הביטחון של ישראל בעתיד הנראה לעין? .2
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.8 13.5 14.2 אופטימי מאוד

 30.5 55.6 51.3 די אופטימי

 23.2 17.0 18.0 די פסימי

 14.4 5.3 6.8 מאוד פסימי

 14.1 8.6 9.7 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

האם אתה חושש או לא חושש בימים אלה שאתה או מי מבני משפחתך יידבק בנגיף  .3
 הקורונה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.1 5.5 6.9 חושש מאוד

 21.4 21.3 21.3 די חושש

 29.4 40.8 38.9 לא כל כך חושש

 26.9 29.9 29.4 כלל לא חושש

 8.2 2.5 3.5 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 ?האם אתה חושש או לא חושש במצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין .4
 ערבים יהודים כלל המדגם 

  25.1 11.3 13.6 חושש מאוד

 34.3 30.9 31.5 די חושש

 25.3 34.5 32.9 לא כל כך חושש

 8.0 18.3 16.6 כלל לא חושש

 7.3 5.0 5.4 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ



 

 

 ההחלטה על השפיע הקורונה משבר עם התמודדה המדינה שבו האופן מידה באיזו .5
      ?להצביע מפלגה איזו עבור שלך

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.4 13.9 13.7 מאוד רבה במידה

 20.9 25.4 24.6 רבה די במידה

 13.8 21.0 19.8 מעטה די במידה

 41.5 35.3 36.4 לא בכלל או מאוד מעטה במידה

 11.4 4.4 5.5 ת/יודע לא

 100 100 100 סה"כ

 ישקפו שהתוצאות כלומר, לכנסת הבחירות בטוהר אמון לך אין או לך יש מידה באיזו .6
      ?הציבור הצבעת את בדיוק

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 23.7 27.9 26.5 הבחירות בטוהר מלא אמון לי יש

 22.8 40.2 37.3 הבחירות בטוהר אמון הרבה די לי יש

 24.0 17.1 18.3 הבחירות בטוהר אמון מעט די לי יש

 13.9 9.4 10.2 הבחירות בטוהר אמון כלל לי אין

 15.7 6.2 7.8 ת/יודע לא

 100 100 100 סה"כ

 בהרבה נמוך היה לכנסת האחרונות בבחירות הערבי הציבור של ההשתתפות שיעור .7
    ?לכך העיקרית הסיבה לדעתך מהי הקודמות בבחירות מאשר

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 הרשימה של מההנהגה האכזבה

 המשותפת

35.2 

 

36.1 31.0 

 8.3 11.8 11.2 ישראל ממדינת הניכור תחושת

 עם מתמודדת המדינה בו האופן על כעס

 האלימות כמו הערבית בחברה בעיות

 הכלכלי והמצב

29.0 

 

28.1 33.3 

 7.1 5.7 5.9 להצביע מפלגה איזו עבור להכריע הקושי

 4.6 2.8 3.1 :אחר

 15.7 15.5 15.6 ת/יודע לא

 100 100 100 סה"כ

 

 

 



 

 

    ?האחרונות הבחירות מתוצאות מרוצה לא או מרוצה אתה האם .8
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 9.6 3.5 4.5 מאוד מרוצה

 23.1 14.7 16.2 די מרוצה

 26.0 41.5 38.9 מרוצהלא כל כך 

 23.9 30.4 29.3 בכלל לא מרוצה

 17.4 9.9 11.1 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 ?האחרונות הבחירות תוצאות על השפיעה לא או השפיעה בלפור מחאת האם, לדעתך .9
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.6 4.5 5.0 מאוד השפיעה

 18.6 22.0 21.4 די השפיעה

 28.2 36.0 34.7 לא כל כך השפיעה

 24.4 22.9 23.1 בכלל לא השפיעה

 21.2 14.6 15.8 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 ?לדעתך, לאיזה גוש יש סיכוי גבוה יותר להקים קואליציה .10
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 25.2 33.7 32.2 לגוש בהנהגת נתניהו

לגוש השינוי, המעוניינים להחליף את 

 נתניהו

16.6 15.3 23.1 

 15.1 15.3 15.3 הסיכוי של שני הגושים דומה

 24.1 23.7 23.7 לשני הגושים אין סיכוי להקים קואליציה

 12.5 12.0 12.2 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

    ?חמישיות בחירות יתקיימו הקרובה שבשנה הסיכוי מה .11
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 39.4 25.8 28.0 גבוהים מאוד

 37.2 55.3 52.3 גבוהיםדי 

 7.6 7.5 7.5 די נמוכים

 6.0 2.3 2.9 מאוד נמוכים

 9.8 9.1 9.3 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 



 

 

 הערביות המפלגות של מבחוץ בתמיכה ממשלה להקמת מתנגד או תומך ה/את האם .12
      ?חמישיות בחירות למנוע מנת על

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 42.7 14.3 19.1 מאוד תומך

 22.7 29.9 28.7 די תומך

 5.2 20.0 17.5 די מתנגד

 11.6 20.7 19.2 מאוד מתנגד

 17.8 15.1 15.5 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 

 

לחקר דעת קהל והמדיניות  ויטרביידי מרכז  -נערך על 2021מרץ  מדד הקול הישראלי
במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות 

איש ואשה  176 רואיינו, 29/3/2021-25כים וצגות כראוי במרשתת) בין התארישאינן מי
הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה  בשפה 156-ו העבריתבשפה 

ברמת  .±59%3ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18אל בגילאי הבוגרת בישר
. לקובץ הנתונים המלא ראו: סמית . עבודת השדה בוצעה על ידי מכון95%ביטחון של 

https://dataisrael.idi.org.il 
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